
S i l i c o n e n  v a t v e r w a r m e r s

De Siliconen vatverwarmers van Enon zijn een eenvoudige en effectieve manier om 200ltr vaten te 
verwarmen. De siliconen vatverwarmer is met name geschikt voor het verwarmen, op temperatuur 
houden of verlagen van de viscositeit van: vetten, olie-achtige vloeistoffen, voedingsvloeistoffen, che-
micaliën en zepen.
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Technische gegevens
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Verwarmingselementen
Ruimteverwarming
Procesverwarming
Explosieveilige verwarming
Vloerverwarming
Opritverwarming
Tracing
Meet- & regelapparatuur

Overige productgroepen

Siliconen glasvezelversterkt
Dubbel geisoleerde constructie
T.b.v. standaard 200ltr vat
Eenvoudige veerbevestiging
20 - 120°C regelbare thermostaat
2m neopreen aansluitkabel (zonder steker)

De siliconen vatverwarmer is dubbel geisoleerd klasse 
II. De verwarmings-weerstanddraden zijn voorzien van 
een teflon isolatie en bevinden zich tussen meerdere 
lagen glasvezelversterkt siliconen. De verwarmings-
draden liggen over de breedte van de verwarmings-
mat, waardoor de heater erg flexibel is en niet gevoelig 
voor uitzetting.
De vatverwarmer is voorzien van een kunststof aan-
sluithuis met daaraan een 2m lange neopreen aan-
sluitkabel. In het aansluithuis bevindt zich een capillair 
regelthermostaat 20-120°C. Met een slimme veercon-
structie kan de verwarmingband eenvoudig om het vat 
worden bevestigd en is men verzekerd van een goed 
contact met het vat.

: 230Vac
: 1000 en 1500W
: 125 x 1665mm (1000W)
  180 x 1665mm (1500W)
: siliconen glasvezelversterkt
: 20-120°C
: kunststof met led “power” en  
  “load”  en thermostaatknop
: neopreen, L=2m (geen 
  steker)
: spanveer met haak

    Aansluitspanning
    Vermogen
    Afmetingen

    Heater materiaal
    Temperatuurregeling
    Aansluithuis

    Aansluitkabel

    Bevestiging

Standaard maten zijn leverbaar uit voorraad, echter 
kunnen we ook vatverwarmers volgens klantspeci-
ficatie maken. Neem hiervoor contact op met onze 
technisch verkoopteam.

De vatverwarmers zijn CE gemarkeerd conform de 
laagspanningsrichtlijn en de elektromagnetische com-
patibiliteit richtlijn.

Overige maten en specials

Thermostaat Spanveer


